
من اإلعراب ؟ إن قلنا من شرطية فمحلها جزم على أا فعل الشرط ؛  آمن )) ((ما حمل  من آمن )) ((قوله: 

.إذا  من آمن باهللا واليوم اآلخر )) ((وإذا قلنا إا اسم موصوال فال حمل هلا من اإلعراب ألا صلة املوصول؛ 

حمذوف وقد ذكر يف آية أخرى يف سورة  عائد نقول قال قائل: أين التقدير على أا شرط أو اسم موصول ؟

فيكون  إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين منهم من آمن باهللا واليوم اآلخر )) ((البقرة 

البد  من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صالحا )) (( حمذوف يف هذه اآلية قد دل على حذفه اآلية األخرى . 

،  واإلميان باهللا يستلزم باإلميان بكتبه ورسوله ومالئكته وقدره ، ويش باقي ؟ اليوم اآلخر ؛ من اإلميان باهللا 

فاإلميان باهللا متضمن خلمسة أركان من اإلميان ؛ اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر ؛ اليوم 

ن باهللا، وهذا خصص ألن اإلميان باليوم اآلخر واحلكمة من ذلك أن األركان األربعة أمجلت حتت اإلميا ,اآلخر 

هو الذي حيمل اإلنسان على العمل ، إذا كان اإلنسان يف شك من يوم اآلخرة ـ والعياذ باهللا ـ لن يعمل ، ماذا 

يرجوا وماذا خياف ؟ فال ميكن اإلميان حقيقة  إال باإلميان باليوم اآلخر ؛ ألن اإلميان به هو الذي حيمل على 

وقوله:  شريعة اهللا ؛ اإلميان باهللا عزوجل قلنا إنه يتضمن اإلميان مبالئكته وكتبه ورسله والقدر خريه وشره .القيام ب

يعين الذي ال يوم بعده؛ ألن اية م. .  اآلخر )) ((هو يوم القيمة ، وأل يف للعهد ، و واليوم اآلخر )) ((

؛ اإلميان باليوم اآلخر قال ـ اخللق هو اليوم اآلخر إما إىل اجلنة وإما إىل النار ـ جعلين اهللا وإياكم من أهل اجلنة 

شيخ اإلسالم رمحه اهللا: يدخل يف اإلميان باليوم اآلخر اإلميان بكل ما أخرب به النيب صلى اهللا عليه وعلى آله 

سلم مما يكون بعد املوت، كلما أخرب به الرسول مما يكون بعد املوت فهو داخل يف اإلميان باليوم اآلخر ، فتنة و 

من احلساب وامليزان والكتب والصراط وكذلك ما يكون بعد قيام الساعة  ، ، نعيم القرب القرب ، عذاب القرب

   وعمل صالحا )) (( وقوله: واحلوض والشفاعة وغريها .

  هل يصح قول " افعل والباقي على اهللا " هل تصح هذه العبارة ؟ ل :السائ

  نعم تصح . الشيخ :

   الكل على اهللا ؟  أليسشيخ  السائل :

  )). إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم (( :لباقي يعين ما وراء طاقتك على اهللا يعين ليس عليك مثلا الشيخ :

هذا من اهللا والبد أن من أمر اهللا عليه، صريح مثل ما تقول: أعط فالنا عشرة رياالت والباقي على فالن ؛ هذا 

  واضح يا شيخ ؛  السائل :

  وبلغت والباقي على اهللا .وهذا واضح أيضا ، أنت اآلن عليك  الشيخ :

  والتدبري ؟ملاذا يقتصر يف تعريف توحيد الربوبية على اخللق والرزق  السائل :



  ما نقتصر ، الرب معناها اخلالق املالك املدبر . الشيخ :

ذكرنا أن الكفر يزيد وينقص فكيف نرد على الذين ال يكفرون تارك الصالة ويستدلون بقوله عليه  السائل :

دون كفر  أن الكفر هنا املراد به كفر العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر ) (الصالة والسالم: 

  ؟

فاصل ؛ فإذا كان هذا بيننا وبينهم معناه فاصل بني الكفر  بيننا وبينهم ) (نستدل باحلديث ، قال:  الشيخ :

  . بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة ) (واإلميان ؛ وفيه حديث جابر أنه قال عليه الصالة والسالم: 

كيف نقيدها ؛ وإذا قيدناها مبن جحد الفريضة قلنا هذا غلط وأطلق   ) من تركها فقد كفر( مادام الرسول قال: 

واحلديث يقول: فمن تركها ؛ وإذا قال املراد تركها مع اجلحد ، فنقول  ، ؛ ألن من جحد الفريضة يكفر ولو صلى

هذا الرجل ألغى الوصف الذي اعتربه الشرع وأتى بوصف مل يعترب الشرع ألن اجلحد يكفر به اإلنسان باإلمجاع 

  ال حديث عهد باإلسالم ال يدري فهذا يعلم.إ

أحسن اهللا إليك ! هل يصح قول من يقول بأن أمة اإلسالم لن تقوم هلا قائمة حىت ينزل عيسى عليه  السائل :

  ؟ فهل هذه املقولة صحيحة  ؛ الصالة والسالم ويبعث املهدي

ال تزال طائفة  (ال، الظاهر أا ما تصح ؛ أما يف طائفة فقطعا ألن الرسول عليه الصالة والسالم قال:  الشيخ :

أما يف الكل فال أدري ولكن قد يكون ؛ ألن حقيقة األمر إذا رأيت املسلمني اليوم  ) ...من أمتي على حق 

بغري ما أنزل اهللا ويستهزئ ويسخر  ون متفرقون وبعضهم حيكم، متشت وجدم يف حال ال تستقيم على النصرة

  نسأل اهللا أن يعيد للمسلمني جمدهم . ـ بالدين وأهل الدين

 . ما احلاجة . حتى تقيموا التوراة واإلنجيل وما أنزل إليهم )) ((ما احلاجة ، مادام النص عليهم  الشيخ :

  القرآن موازيا للكتابني مجيعا ..العموم ، وجعل هذه اجلملة خاصة بالقرآن أبلغ يف رفعة القرآن حىت يكون 

  إن القرآن يتكلم عليه ربه ؟ :هل يصح أن يقال السائل :

يعين يتكلم عن القرآن فيقول إن القرآن هو الذي قال عنه ربه ، هذا غلط ، هذا ، هذا غلط عظيم  الشيخ :

؛ ألن الرب أقحاح  أهل السنة يوحي مبذهب اجلهمية ؛ وإن كان هلا وجه يف اللغة العربية إذا علمنا إن املتكلم من

والعزة وصف هللا عزوجل ؛ لكن  )) سبحان ربك رب العزة عما يصفون ((يأيت مبعىن الصاحب كما قال تعاىل: 

؛ هذا غلط ويوهم العامة أن ينصح مبعىن صاحب العزة ؛ على كل حال هذه جيب تنزيه اللسان عنها، جيب أن 

  القرآن خملوق .

  



  ومل يقل: أكثرهم مع أن اليهود والنصارى أكثرهم. .؟ كثيرا )) ((عرب اهللا تعاىل يف اآلية بقوله:  السائل : 

  عنهم كفرا لكنهم مقلد مع العامة .  لزمال، قد يكون أكثرهم مقلدا وال ي الشيخ :

  مبعىن رجعنا ؟؟   اللهم إنا هدنا إليك " هل يصح هذا الدعاء " السائل :

  املعىن يصح .يصح إذا علم  الشيخ :

  ؟عن اليقني   السائل :

، سبب اليقني قد يكون بالنسبة لشخص أقل من اآلخر ؛ لكن اليقني نفسه نعم هذا سبب اليقني  الشيخ :

خيتلف ؛ مثال الذكر هذا يذكر اهللا ألف وهذا مائة مرة فيكون األول أكثر ؛ لكن نعم قد يكون بقلب الثاين من 

  اليقني أكثر من األول .

لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسال كلما جاءهم رسول بما  ؛ (( باهللا من الشيطان الرجيمأعوذ 

ال تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أال تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب اهللا عليهم ثم 

  . عموا وصموا كثير منهم واهللا بصير بما يعملون ))

ما  قل يا أهل الكتاب لستم على شيء )) (( من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: أعوذ باهللا الشيخ :

  معىن هذه اجلملة ؟

  على حق ، ليسوا على حق ؛  الطالب :

لستم على  ((فيقول: ، لستم على شيء من الدين ؛ كانوا يدعون أم أهل الكتاب وأم أهل الدين  الشيخ :

  شيء )) .

  د نظريا هلا يف القرآن ؟هل يوج الشيخ :

وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على  ((نعم قوله تعاىل:  الطالب :

  ؛  )) شيء

  نعم كل واحد منهم قال لطائفة األخرى أم ليس على شيء أي ليس على دين . الشيخ :

  مباذا تكون إقامتها ؟ حتى تقيموا التوراة و اإلنجيل )) ((قوله:  الشيخ :

  بفعل األوامر واجتناب النواهي وتصديق األخبار . الطالب :

  ما املراد به ؟ ما أنزل إليكم )) ((وقوله:  الشيخ :

  املراد به القرآن الكرمي .  الطالب :

   هل له يف القرآن ما يؤيد هذا ؟ الشيخ :



مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل نزل عليك الكتاب بالحق  ((نعم قوله تعاىل:  الطالب :

  . هدى للناس وأنزل الفرقان ))

   كيف يكون ما ينزل إىل الرسول عليه الصالة والسالم يزيد هؤالء طغيانا وكفرا ؟ الشيخ :

  ال يؤمنون به فيزدادون كفرا . الطالب :

   هل يؤخذ من اآلية أن الكفر يزيد وينقص ؟ الشيخ :

  نعم يؤخذ منها ،  الطالب :

  " كفر دون كفر   "يزيد وينقص ؛ ويف معىن ذلك ما روي عن ابن عباس  الشيخ :

  معناها ؟ فال تأس على القوم الكافرين )) ((قوله:  الشيخ :

  تسلية للرسول عليه الصالة والسالم., أي الكافرين بك  الطالب :

  ما يدل على أن الرسول عليه الصالة والسالم كان يضيق صدره ؟ هل يف القرآن الشيخ :

  نعم  الطالب :

لعلك باخع نفسك أال يكونوا  ((وقال:  ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون )) ((قول تعاىل:  الشيخ :

  .مؤمنين )) 

إشكال يعين إن تنصب  ))الصابئون  ((يف رفع  إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون )) ((قوله:  الشيخ :

إن  والصابئون )) (( ((االسم وترفع اخلرب واملعطوف على امسها قبل استكمال اخلرب جيب النصب وهنا قال: 

  ؟ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى ))

  معطوفة على حمل اسم ؛  الطالب :

  ابن مالك يقول:  ما جيوز العطف على حمل اسم إال بعد استكمال اخلرب ، الشيخ :

   صوب إن بعد أن تستكمالمن    وجائز الرفع كمعطوف على                      

   ملاذا رفعت وهي معطوفة على ؟ الصابئون )) ((اإلشكال يف ال،  الشيخ :

  ؛  الذين هادوا )) ((وهو  معطوفة على مبتدأ الطالب :

  ؟ إن الذين )) ((يعين معطوفة على  الشيخ :

  نعم .  :الطالب 

  منصوبة أو مرفوعة ؟ مرفوعة ؟ كيف ترفع وهي معطوفة على منصوب ؟ والذين هادوا )) (( الشيخ :

  ؟ الذين هادوا )) ((إذا ما حملها من اإلعراب 



  ، مبتدأ الطالب :

  صحيح متام .مبتدأ  الشيخ : 

  ؟ الذين آمنوا )) إن ((غري معطوفة على  مبتدأ الذين )) ((ما الذي يرجح هذا القول أن  الشيخ :

من  ((وترك عزوجل أشياء من أركان اإلميان يعين  من آمن باهللا واليوم اآلخر )) ((وجل :  ذكر اهللا عز الشيخ :

  ذكر ركنني من أركان اإلميان ومل يذكر الباقي ؟ آمن باهللا واليوم اآلخر ))

  والقدر خريه وشره .ألن اإلميان باهللا يشمل اإلميان مبالئكته وكتبه ورسله  الطالب :

   واليوم اآلخر ما هو ؟ الشيخ :

  يوم القيمة . الطالب :

   ملاذا مسي اليوم اآلخر ؟ الشيخ :

  ألنه ال يوم بعد هذا اليوم . الطالب :

  أيش معناها ؟ ما أخذناها . فال خوف عليهم والهم يحزنون )) ((قوله:  الشيخ :

يعين وعمل عمال صاحلا ،  وعمل صالحا )) (( . يحزنون ))فال خوف عليهم وال هم  ((قال اهللا عزوجل: 

والعمل الصاحل هو ما مجع شرطني: اإلخالص هللا عزوجل ؛ والثاين متابعة للرسول عليه الصالة والسالم ؛ وإن 

شئت فقل اإلخالص هللا واملتابعة لشريعته حىت يكون أعم فيشمل الذين آمنوا بالرسل السابقني واتبعوا شرائعهم ؛ 

قال العمل الصاحل ما مجع بني أمرين اإلخالص هللا واملتابعة للرسول الذي تكون شريعته قائمة ؛ فالعمل الصاحل في

من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذا فات  ضد العمل الفاسد وقد قال النيب عليه الصالة والسالم: (

أنا أغنى الشركاء عن  (رويه عن ربه أنه تعاىل قال: فيه املتابعة ، وقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فيما ي

وهذا فقد فيه اإلخالص ؛ واعلم أن اإلخالص  الشرك من عمل عمال أشرك فيه معي غيري تركته وشركه )

ما جاهدت نفسي على "  :ليس باألمر السهل، اإلخالص من أصعب ما يكون حىت إن بعض السلف يقول

وهلذا كان النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يستعيذ باهللا أن يشرك باهللا وهو  "  شيء جماهدا على اإلخالص

؛ لذلك جيب على اإلنسان أن  الصخرة السوداءيعلم ويستغفره ملا ال يعلم ؛ فالشرك أخفى من دبيب النمل على 

ف عليهم والهم فال خو  (( يكون دائما يغسل قلبه من أدران الشرك ويتفقد حىت ال يقع فيه وهو ال يعلم .

يف مقام النافية للجنس واملعروف أن ال " ال " أوال يف اإلعراب ، ال خوف وال هم حيزنون مع أن  يحزنون ))

  النافية للجنس تنصب االسم وترفع اخلرب كما قال ابن مالك:

  مفردة جاءتك أم مكررة      عمل إن نجعل لال في نكرة                         



 ال نافية وال نقول للجنس فال خوف )) ((مل تنصب ألا كررت وإذا كررت ألغيت ؛ فيكون  " ال"  :فهنا نقول

الذين آمنوا ولم  ((نقول ليس عليهم خوف ؛ أو من املستقبل ألم آمنون مطمئنون كما قال اهللا تعاىل:  ،

أي على ما مضى ؛ ألن ما  والهم يحزنون )) (( .يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم مهتدون )) 

مضى كله قد استوعبوه بطاعة اهللا فال حيزنون على ما مضى ألم رضوا بعاقبته وثوابه ، وال خيافون من املستقبل 

يف هذه اآلية من الفوائد: أن من اليهود والنصارى والصابئني من هو  .فال خوف عليهم والهم يحزنون ))  ((

اليهود الذين آمنوا وهو كذلك فمثال  من آمن منهم باهللا واليوم اآلخر )) ((: مؤمن باهللا واليوم اآلخر؛ لقوله

، والنصارى الذين آمنوا بعيسى حني   مبوسى حني كانت شريعته قائمة يدخلون يف كوم مؤمنني باهللا واليوم اآلخر

د هذه اآلية الكرمية: ومن فوائ كانت شريعته قائمة كذلك ، واملؤمنون مبحمد صلى اهللا عليه وآله وسلم كذلك .

 ((أن ثواب اهللا عزوجل ال ينبين على حسب وال نسب وإمنا ينبين على اإلميان والعمل الصاحل كما قال اهللا تعاىل: 

ومن فوائد هذه اآلية: أنه ينبغي لنا عند التعبري أن نعرب عن اليهود باليهود وعن  . إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم ))

صار القسيسون من النصارى يلقبون أنفسهم باملسيحيني ليضفوا على ما هم عليهم  النصارى بالنصارى ؛ لكن

من الباطل ثوب احلق يعين ينتسب إىل املسيح ينتسب إىل دينه ؛ ولكن املسيح بريء منهم ألم مل يقبلوا بشارته 

 امليثاق أم يؤمنون به ومل يصدقوا ا ومل يؤمنوا مبحمد صلى اهللا عليه وأله وسلم الذي أخذ اهللا على النبيني

وينصرونه ؛ فوصفهم احلقيقي ولقبهم احلقيقي هو النصارى ومازال أهل العلم الذين يكتبون يف التاريخ من 

املسلمني وغري املسلمني مازالوا يسموم بالنصارى حىت عظمت دولة النصارى واستولت على كثري من البالد 

من آمن باهللا  ((فوائد اآلية الكرمية: إثبات اليوم اآلخر ؛ لقوله: ومن  اإلسالمية ومست أنفسها باملسيحية .

ويدخل يف اليوم اآلخر كل ما يكون بعد املوت ؛ فسؤال امليت يف قربه عن ربه ودينه ونبيه من  واليوم اآلخر ))

غرال كذلك ؛ ، ونعيم القرب وعذابه كذلك ، وقيام الناس من قبورهم لرب العاملني حفاة عراة  أحوال يوم اآلخرة

ومن  فكل ما أخرب به النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مما يكون بعد املوت فإنه داخل يف اإلميان باليوم اآلخر .

فلو أن إنسان مقرا باهللا وباليوم  آمن وعمل صالحا )) ((فوائد اآلية الكرمية: أن اإلميان وحده ال يكفي ؛ لقوله: 

والقدر ولكن ليس عنده عمل صاحل فإن عليه اخلوف وله احلزن ألن اهللا مل  خر وباملالئكة والكتاب والنبينياآل

فإن قال قائل: على هذا التقرير هل ترون أن ترك العمل  اخلوف واحلزن إال عن من آمن وعمل صاحلا . يينف

زن على فاجلواب: ال ؛ ألن التكفري شيء واخلوف من الذنوب و احل الصاحل ـ أي عمل صاحل ـ يكفر به اإلنسان ؟

ما فات شيء آخر ؛ وال نطلق الكفر إال على من كفره اهللا ورسوله وال نطلقه إال على من كفره اهللا ورسوله ألن 

التكفري حكم شرعي يرتتب عليه أمور عظيمة واألحكام الشرعية ال تتلقى إال من الشرع فال جيوز أن نصف أحدا 



الكفر إذا كان الكتاب والسنة يقتضي   والسنة وال أن عن بأنه كافر دون أن يكون كافرا مبقتضى داللة الكتاب

كفره ؛ ولكن يبقى النظر إذا جاء إطالق الكفر يف القرآن والسنة فهل حنمله على الكفر األكرب أو على األصغر 

، هذا الواجب ألن األصل بقاء إسالم املسلم فال خنرجه من : الواجب أن حنمله على الكفر األصغر؟ اجلواب

إلسالم إال بيقني ألن اليقني ال يرفع إال بيقني وال ميكن أن يزال اليقني بالشك ؛ فإذا جاء يف القرآن والسنة دائرة ا

فالواجب أن  إطالق الكفر على عامل عمل كذا وكذا وشككنا هل املراد الكفر املخرج من امللة أو الكفر األصغر

الم حىت نتيقن أنه خرج من اإلسالم ؛ وألن التعبري حنمله على الكفر األصغر ؛ ملاذا ؟ ألن األصل بقاء اإلس

بالكفر يف مواطن كثرية يتيقن اإلنسان أنه الكفر بداللة القرآن والسنة مثال ذلك: قول النيب صلى اهللا عليه وآله 

 إذا قال قائل: إذا من قاتل املؤمنني فهو كافر ؛ ألن النيب صلى اهللا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) (وسلم: 

وإن طائفتان من ( (قتاله كفر ؟ نقول هذا ليس بصحيح ألن اهللا قال يف الكتاب العزيز:  :عليه وآله وسلم يقول

ولو كان   إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ذات بينكم )) ((إىل قوله:  المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ))

فمن عفي له من  ((املقاتل كافرا كفرا أكرب مل يكن أخا لنا ؛ وكذلك قال يف القصاص فيمن قتل مؤمنا قال: 

أخيه القاتل مع أن قتل املسلم كفر ؛ فيقال هذا يدل على أن إطالق الكفر ال يقتضي اخلروج عن  أخيه شيء ))

؛ وعلى  وأمثال هذا كثري ) نياحة والطعن في النسبال :في الناس هما بهم كفر اثنتان (اإلسالم ؛ وكذلك 

هذا فنقول الكفر حكم شرع ال جيوز إطالقه إال من أطلقه اهللا ورسوله عليه ؛ مث الكفر نوعان: أكرب، وأصغر ، 

فإذا علمنا أن هذا من الكفر األكرب مبقتضى داللة الكتاب والسنة قلنا هو كفر أكرب، وإذا مل نعلم وجب محله 

فر األصغر ألن اإلسالم متيقن والكفر مع االحتمال ليس مبتيقن ؛ وألنه ال ميكن أن نستبيح دم املسلم على الك

إذا ثبت أن هذا كفر فهل حنكم به على شخص معني أو ال ؟ نقول نعم فإذا قال قائل:  نص صريح واضح.بإال 

بعينه ؛ فلو رأينا رجال ال يصلي أبدا حنكم به على شخص معني إذا مت شروط التكفري فإننا حنكم عليه بأنه كافر 

فإن قال قائل: وهل نكفره بعينه ؟  قلنا هذا كافر كفرا خمرجا عن امللة لألدلة املعروفة وال ختفى على كثري منكم .

قلنا: نعم نكفره بعينه وندعوه إىل الصالة إن صلى ارتفع عنه الكفر والقتل وإن مل يصلي قتل كافرا بعينه ؛ 

ا شخصا يسجد للصنم والسجود لألصنام كفر أكرب خمرج عن امللة؛ حنكم عليه بعينه بأنه كافر وكذلك لو رأين

ونستبيح دمه وماله ؛ ولو مسعنا رجال يسب اهللا ورسوله حنكم عليه بعينه أنه كافر ونستتيب على القول الراجح 

ظن بعض الناس أنه ال يكفر أحد  ؛ وأما ، وهلم جرا وإذا تاب رفعنا عنه القتل ووصف الكفر وإال قتلناه كافرا

 بعينه إال إذا جاء يف القرآن و السنة أنه كافر بعينه هذا غلط عظيم ؛ ألننا لو أخذنا ذا القول ما بقي أحد كافرا

نعم ال حنكم له بالنار إال إذا عني يف الكتاب والسنة ؛ وهناك فرق بني أن حنكم بالكفر وبني الشهادة له بالنار  ؛



نشهد لو شهدنا بأنه كافر ال نقول إنه يف النار بعينه ؛ لكن نقول هذا كافر وكل كافر يف النار، هذا  ؛ فإننا ال

صحيح كل كافر يف النار؛ وأهل السنة والسلف أنكروا الشهادة ملعني بألقاب املدح والثناء ومل ينكر التعميم ، 

لون فالن شهيد فالن شهيد ولعله محل بعريه خطب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال: إنكم تقو 

ـ يعين غلوله ـ ال تقولوا شهيد ولكن قولوا من قتل يف سبيل اهللا فهو شهيد ؛ فيجب أن تعلموا الفرق بني احلكم 

  بالكفر وبني الشهادة بالنار ؛ ذكرنا أنه حيكم بالكفر إذا متت شروط التكفري، شروط التكفري البد من معرفته؛

ملا قال أو فعل ، أن يكون قاصدا ملا قال أو فعل ؛ فإن مل يكن قاصدا فال شيء ون اإلنسان قاصدا أوال: أن يك

عليه ألنه مغلوب ؛ ومجيع األلفاظ اليت يغلب عليه اإلنسان ال حكم هلا ال يف الكتب وال يف الطالق وال يف العتق 

. في إغالق .ال طالق . (يه وآله وسلم قال: وال يف الوقف وال غريهم فإنه ال حكم له ؛ ألن النيب صلى اهللا عل

فالبد من  ال يؤاخذكم اهللا باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم )) ((وقال عزوجل:  )

من كفر باهللا من بعد إيمانه  ((بناء على ذلك لو أكره اإلنسان على الكفر فإنه ال يكفر بنص القرآن  القصد .

ن باإليمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اهللا ولهم عذاب عظيم إال من أكره وقلبه مطمئ

ولو أن اإلنسان قال كلمة الكفر من شدة الغضب فإنه ال يكفر ؛ ملاذا ؟ لعدم القصد ، هو ما قصد أن  . ))

كس ولو أن اإلنسان قال كلمة الكفر من شدة الفرح ـ ع يتكلم ذا لكن غلب عليه حىت تكلم فال يكفر .

األول ـ فإنه ال يكفر ألنه مغلوب ومل يقصد ، و احلديث يف هذا صريح يف قصة الرجل الذي أضل راحلته وعليها 

ة فإذا بالناقة قد حظرت فأخذ مبزمامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا طعامه وشرابه حىت أئس منها فنام حتت شجر 

 يرتتب عليه شيء ألنه قال عن غري قصد لكن ربك ؛ أخطأ من شدة الفرح ؛ وليس عليه شيء ، كالم هذا ال

ومن ذلك أيضا اخلطأ يف التأويل، لو أن اإلنسان فعل ما يكفر تأويال وظنا منه أن هذا  مع الفرح الشديد أخطأ .

؛ ألنه مل يقصد الكفر وإمنا فعل هذا الشيء أو قال هذا الشيء بناء على أنه حق وحال هو احلق فإنه ال يكفر

فر لكان أشد الناس نفورا منه ؛ ويشهد لذلك قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فأمر أهله ولو علم أنه ك

إذا مات أن حيرقوه ويلقوه يف اليم وقال: واهللا لئن قدر اهللا علي ليعذبين ال يعذبه أحدا من العاملني ؛ فهذا إمنا أمر 

ه عذابا شديدا ، فجمع اهللا عزوجل وسأله ملاذا ذا الشيء خوفا من عقاب اهللا وظنا منه أنه لو بعثه اهللا لعذب

فعلت ؟ قال: يا رب جعلت هذا خوفا منك ؛ فغفر اهللا له ـ اللهم لك احلمد ـ غفر اهللا له ألنه إمنا فعل هذا خوفا 

وذا  ((من عقاب اهللا عزوجل فظن أن هذا ال يضره ؛ ومنه على بعض التفاسري فعل يونس عليه الصالة والسالم 

وأال نضيق عليه أشد الضيق الذي حصل له ، والذي حصل  ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ))النون إذ 

له من الضيق أشد ؛ ولكنه عليه الصالة والسالم الشك أن هذا ما قاله إال عن تأويل أو ما ظنه إال عن تأويل ؛ 



ىن عليها أن اخلوارج ليسوا كفارا ؛ وهذه مسألة مهمة وعليها بىن اإلمام أمحد رمحه اهللا يف إحدى الروايات عنه ب

ملاذا ؟ ألم استباحوا دماء املسلمني بتأويل ، هم يرون أم يتقربون إىل اهللا بقتل املسلمني ألم ال يرون أم 

على حق أي أن املسلمني ليسوا على حق ، فهم متأولة ؛ ومن العلماء من أطلق كفرهم بناء على األحاديث 

ون قالوا هذا يف اخلوارج املعينني الذين خرجوا على علي بن أيب طالب وليس كل خارجي الواردة فيهم واآلخر 

ذي غري قاصد ال هل، اجلاهلاجلا يكون كافرا ؛ فاملهم اآلن ويش اشرتطنا ؟ القصد ، وهذا من أهم الشيء .

ظنا منه أنه ليس حراما خمالفه ؛ وانتبهوا هلذه املسألة ترى مهمة جدا جدا ، القصد ؛ اجلاهل الذي يسجد الصنم 

ألنه عاش يف بلد الكفر وكان حديث اإلسالم فظن أن هذا ال يضر فهل نقول إنه كافر ألنه مشرك أو ال ؟ ال 

نقول هذا حىت نعلم أن هذا شرك فإذا أصر على ذلك وقال إنه وجد آبائه على ذلك صار كافرا ؛ الزنا حرام 

ه مل يعرف اإلنسان ، أسلم حديثا فإنه ال يكفر ألنه البد من العلم ؛ بإمجاع املسلمني ، فلو أنكر أحد حترميه ألن

وقال  وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال )) ((وهذا تدل عليه أحاديث كثرية وآيات كثرية ، قال اهللا تعاىل: 

إال  وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسوال يتلوا عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى ((تعاىل: 

ومن الظامل ؟ الظامل الذي يفعل املخالفة عن قصد وعلم ؛ وأما من فعل عن جهل أو خطأ  وأهلها ظالمون ))

يف تأويل أو غريه فليس بظامل ؛ فالبد من مراعاة هذه األشياء لئال تزل القدم فتكفر من مل يكفره اهللا ورسوله ، 

أن من دعا رجال بالكفر  (ا جاء يف احلديث الصحيح وإذا كفرت من مل يكفر اهللا ورسوله باء الكفر عليك كم

أي رجع عليه ؛ عكس ذلك من ال يكفرون برتك األعمال أبدا  أو قال يا عدوا اهللا وليس كذلك حار عليه )

حىت ما جاء به الشرع ال يقرون به ، فيقولون إنه ال كفر إال باالعتقادات فقط ؛ وأما األعمال فليس فيها كفر ، 

قتل يرتك الصالة يرتك الزكاة يرتك احلج هو ال يكفر  ؛ وهذا خطأ ؛ ودائما احلق يكون بني طرفني يزين يسرق ي

نقيض إما إفراط وإما تفريط ، والواجب علينا أن نتعبد اهللا عزوجل مبا نذكر من أحكامه ومبا نفعل من شريعته ؛ 

ا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل ال تقولو  ((فال نذكر من أحكامه ما مل يذكره ، إذا كان اهللا يقول: 

فكيف بالذي يقول هذا كفر وهذا إسالم ، هذا أشد ألن الكفر يا  وهذا حرام لتفتروا على اهللا الكذب ))

وماله حالل وال  دمه حالل هإخوان يرتتب عليه أيش ؟ أحكام عظيمة ، يرتتب عليه أن هذا الذي حكم بكفر 

وإذا كان إماما جيب اخلروج عليه وما أشبه ذلك من األمور العظيمة ما يبقى معه زوجه وال يدفن مع املسلمني 

كملة تقال ، املسألة خطرية جدا ، مث مع ذلك هؤالء الذين يكفرون من مل يكفره اهللا ورسوله هم هي مسألة  

صغر كما يكفرون مباذا ؟ بقتاهلم املسلمني ، قتال املسلم كفر كما جاء يف احلديث الصحيح وإذا قلنا إنه كفر أ

   تدل عليه آية احلجرات قلنا ولكنه حيتمل أن


